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NÁPADOV!

Základná škola v Raslaviciach
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NAŠOU ÚLOHOU JE  
NADCHNÚŤ DIEŤA, NÁJSŤ  

V ŇOM TALENT A ROZDÚCHAŤ 
JEHO OHNÍK, ABY V ŇOM  
HOREL PO CELÝ ŽIVOT.

PaedDr. Jozef Muránsky
riaditeľ školy

ZŠ

Autobusová zastávka

Vlaková stanica

Pošta

Zdravotné stredisko Základná umelecká škola Kostol
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Sekčovská
Hrabovecká

Kostolná

545

Kopčákova

545

Nákupné stredisko

Toplianska

Základná škola  
v Raslaviciach
Toplianska 144 
086 41 RASLAVICE
+421 54 4792229 
0905 330 621
zsraslavice.edupage.org  
zsraslavicebj@gmail.com
IČO: 37873938

ZVLÁDANIE PROBLÉMOV – POMOC SLABŠÍM – LÁSKAVOSŤ – VEĽA POZNANIA – ZÁUJEM O VECI VEREJNÉ



ŠKOLA  
PLNÁ HIER  
A ZÁŽITKOV
• zážitkové vyučovanie  

v škole aj pod holým nebom 
• enviromentálna škola
• parková úprava areálu školy  

pre aktívny pohyb
• minimálne 1 aktivita denne

a plno ďalšieho :)

ŠKOLA PLNÁ 
MODERNÝCH 
METÓD 
VYUČOVANIA

ŠKOLA PLNÁ  
POHYBU

• COMENIA SCRIPT- nespojité písané písmo 
• SFUMATO – vysoko efektívna metóda učenia čítania
• JOLLY PHONICS – výučba angličtiny iba hrou naprieč všetkými 

predmetmi
• základy finančnej  

gramotnosti
• znalosť práce na PC 

a plno ďalšieho :)

• športuje celá škola, nie iba športové triedy
• učitelia TV s licenciami trénerov 
• športová trieda=viac hodín TV, všestranné  

pohybové aktivity
• budovanie zvyku pravidelných vychádzok
• lyžiarsky kurz, škola v prírode, splav, Mikuláš v škole
• dopravné ihrisko
• gymnasticko-relaxačná telocvičňa, veľká telocvičňa, 

posilňovňa, koberec na úpolové športy a gymnastiku, 
trampolíny, lezecká stena, bazén, vírivka, sauna, outdorové 
ihriská, ihrisko na plážový volejbal

a plno ďalšieho :)

ŠKOLA PRE 
CELÚ RODINU  
A OBEC
• posilňujeme vzťahy v rodine aj v obci
• telovýchovné zariadenia školy využí-

vajú žiaci, ich súrodenci, kamaráti, 
rodičia, starí rodičia aj verejnosť  
v obci

a plno ďalšieho :)

ŠKOLA JE NA 
TO, ABY SA DO 
NEJ CHODILO, 

NIE NECHODILO!

ŠŤASTNÉ  
DETSTVO SA 
DEJE VONKU!

ŠKOLA  
OTVORENÁ  

PRE VŠETKÝCH

ŠKOLA  
A VŠETCI  
V OBCI
• vzájomná spolupráca: škola + obecný úrad + cirkev  

+ futbalový klub + kultúra + zdravotné stredisko  
+ rómska komunita + hasiči + štátna polícia

a plno ďalšieho :)

VŠETKO  
V ŠKOLE!
• učenie hrou
• športy
• krúžky
• základná umelecká škola súčasťou areálu
• pohybové aktivity mimo vyučovania
• školský klub detí

RADOSŤ Z POHYBU – RADOSŤ Z UČENIA – SEBAVEDOMIE – SPOLUPRÁCA – POCIT ÚSPECHU – ZDRAVIE – LOGICKÉ MYSLENIE – TVORIVOSŤ A KREATIVITA – KONCENTRÁCIA – KOMUNIKÁCIA – PRIATEĽSTVÁ – RIEŠENIE KONFLIKTOV


